"Nasza Niepodległa"
Zwieńczeniem całego projektu była uroczysta
akademia, która odbyła się 9 listopada,
poprzedzona

polonezem

w

wykonaniu

wszystkich uczniów klas 1-8 oraz nauczycieli,
którzy

o

godz.

10.45

zatańczyli

"chodzonego", a następnie zeszli do sali gimnastycznej, aby wziąć udział w dalszych
obchodach stulecia Niepodległej. Około godziny 11.09 wprowadzono poczet flagowy i
dokładnie o 11.11. odśpiewano cztery zwrotki naszego hymnu, oddając, tym samym, hołd
wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Część artystyczna przebiegała w dwóch etapach . Uczniowie klas I –IV obejrzeli widowisko
pt. ,,Wolność” przygotowane przez uczniów z teatrzyku ,,Bajka” oraz ich opiekunów: p. M.
Matczak, p. I. Marciniak i p. L. Wierzbicką . Natomiast uroczystość dla uczniów klas VVIII, przygotowana przez p. Pawluś, p. Niewiarowską, p. Kuchnik i p. Dobrowlańską, miała
charakter podniosły i patetyczny.

Prowadzący akademię uczniowie klasy ósmej przybliżyli historię tamtych ciężkich czasów,
kiedy liczyła się tylko walka z zaborcami o wolność naszej Ojczyzny. Część artystyczna
wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918
roku. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie
123 lat niewoli nie ustawał w walce o niepodległość, o zachowanie polskości, o przetrwanie
polskiej mowy , kultury i tradycji. Uczniowie klas 5-8 z niezwykłym patosem i powagą
recytowali wiersze, które pozwoliły

zrozumieć rozterki

i uczucia walczących o

niepodległość, ale również skłaniały do refleksji na temat współczesnego patriotyzmu. Tę
kwestię poruszał 9-minutowy filmik nakręcony przez uczniów naszej szkoły, podczas którego
przeprowadzono wywiad dotyczący naszych symboli narodowych, znajomości hymnu czy
historii Polski. Zaprezentowane pieśni patriotyczne poruszyły serca i umysły, szczególnie
"Rota", którą na koniec zaśpiewali wszyscy obecni na akademii. Uwagę przyciągała nie tylko
wspaniała dekoracja, ale również prezentacja komputerowa idealnie dopasowana do
przekazywanych treści. Elementem niezwykle widowiskowym i efektownym był taniec z
flagami w wykonaniu drugoklasistek.
Po

wyprowadzeniu

pocztu

flagowego

nastąpiło

podsumowanie

projektu

"Nasza

Niepodległa" i nagrodzenie wszystkich uczniów, którzy wzięli w nim udział i tym samym

przyczynili się do uczczenia setnej rocznicy obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
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